
13 Jul 06 Jun – 10 Jul 13 Jul

Combustível
Preço de Referência 

Diário1
Preço de Referência  

Semanal1
PVP Diário2

Gasolina (€/l) 1,191 € 1,195 € 1,432 €

Gasóleo (€/l) 1,049 € 1,048 € 1,259 €

GPL Auto (€/l) 0,401 € 0,398 € 0,693 €

GPL Butano – 13 kgs 7,960 €* 8,019 €* 24,653 €

GPL Butano – 11 kgs 6,736 €* 6,785 €* 25,242 €

GPL Propano – 45 kgs 25,829 €* 25,546 €* 88,924 €
Fonte: ENSE

09/Jul 10/Jul 13/Jul

Fecho Fecho 7h Variação de 09/07 a 10/07

Brent (€/barril) 37,34 38,35 38,00 1,01

Gasolina (€) 361,05 352,96 n/d -8,09

Gasóleo  (€) 328,87 333,67 328,47 4,80

Fonte: Investing.com, Bloomberg

Mercado de combustível em Portugal
Preços de Referência

Decomposição do Preço de Referência

O Contexto Internacional

Os preços de referência ENSE registaram hoje subidas de 0,4 cts/l no Gasóleo, 0,2 cts/l no GPL Auto, 0,6 cts/Kg no GPL
Butano e 0,3 cts/kg no GPL Propano. O preço da gasolina desceu 0,6 cts/l.

13/07/2020

1 Preço base que exclui a componente de distribuição para os pontos de venda e margem de comercialização
2 Preço Médio em Portugal Continental

* Valor obtido através do cálculo do preço de referência multiplicado pela capacidade da garrafa

A sessão da passada sexta-feira feira registou uma subida das cotações do petróleo, num dia em que os mercados continuaram a
mostrar cautela e expectativa sobre a evolução dos efeitos da crise pandémica nos níveis de atividade económica. Deste modo, os
investidores continuam atentos ao crescente receio da necessidade de novas decisões de confinamento, ao mesmo tempo que vão
assinalando melhorias nos indicadores de procura e consumo. Para além disso, ao nível do setor petrolífero, tem-se registado quebras
na oferta, sendo que, por exemplo, nos EUA registou-se uma descida no número de plataformas ativas pela décima sétima semana
consecutiva, atingindo um recorde negativo de 11 anos. Assim, a variação semanal do WTI e do BRENT foi de, respetivamente, +0,57$ e
+1,03%, sendo que na sessão de 6f o WTI fechou nos 40,55$ (+0,93$ ou +2,35%) e o BRENT nos 43,24$ (+0,89$ ou +2,10%). Na sessão
de hoje, o petróleo BRENT abriu nos 43,08$.

Preço + Frete 
(CIF Lisboa)

Adicional por 
incorporação de 
biocombustível

Descarga, 
armazenagem  

e reservas
Enchimento ISP IVA

Preço de 
Referência

Gasolina 0,270 € 0,025 € 0,006 € 0,000 € 0,667 € 0,223 € 1,191 €

Gasóleo 0,286 € 0,048 € 0,006 € 0,000 € 0,513 € 0,196 € 1,049 €

GPL Butano 0,336 € 0,000 € 0,017 € 0,068 € 0,077 € 0,115 € 0,612 €

GPL Propano 0,301 € 0,000 € 0,017 € 0,072 € 0,077 € 0,107 € 0,574 €

GPL Auto 0,154 € 0,000 € 0,009 € 0,000 € 0,163 € 0,075 € 0,401 €

Fonte: ENSE e Argus


